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RESUMO 

 

A evolução nutricional da população brasileira revela, nas duas últimas décadas, 

mudanças em seu padrão. Ao mesmo tempo em que declina a ocorrência da 

desnutrição em crianças e adultos, aumenta a prevalência de sobrepeso e 

obesidade. Neste cenário epidemiológico, destaca-se a obesidade por ser 

simultaneamente uma doença crônica e um fator de risco para outras doenças deste 

grupo, como a hipertensão e o diabetes. Foi proposto um Plano de Intervenção com 

objetivo de reduzir o número de pacientes obesos na área da Equipe de Saúde da 

Família - 5, do bairro Novo Horizonte, em Ituiutaba – estado de Minas Gerais, Brasil.. 

Obesidade, aqui definida como o grau de armazenamento de gordura no organismo 

associado a riscos para a saúde, devido a sua relação com várias complicações 

metabólicas. Sua etiologia é complexa e multifatorial, resultando da interação de 

genes, ambiente, estilos de vida e fatores emocionais. O índice de massa corporal 

(IMC) é recomendado para a classificação da obesidade em nível populacional e na 

prática clínica – IMC é estimado pela relação entre o peso e a estatura, e expresso 

em kg/m². Tratamentos com orientação dietética, programação de atividade física e 

modificação comportamental, constituem os seus principais pilares. Espera-se, que o 

projeto de intervenção tendo como porta de entrada a atenção básica de saúde, 

possa melhorar a saúde dos pacientes através da prevenção ou da melhora das 

complicações advindas da perda de peso, através de ações de incentivo, apoio à 

adoção de hábitos alimentares saudáveis e à prática regular da atividade física. 

 

Palavras-chave: Obesidade. Índice de massa corporal. Estratégia Saúde da Família. 

Atenção Primária à Saúde. Estilo de vida. 



 

  

ABSTRACT 

 

The evolution of Brazilian population nutritional reveals, in the last two decades, 

changes in the pattern. While the occurrence of malnutrition in children and adults 

declines, the prevalence of overweight and obesity increases. In this scenario, the 

epidemiological obesity is both a chronic sickness and a risk factor for other 

diseases, such as hypertension and diabetes. An intervention plan was proposed in 

order to reduce the number of obese patients in area 5 from family health care 

government assistance, in Novo Horizonte neighborhood, in the city of Ituiutaba, 

Minas Gerais state, Brazil. Obesity is defined in this paper as the degree of fatness 

storage in the body associated with health risks, because of the relationship with 

several metabolic complications. Its etiology is complex and multifactorial, resulting 

from the interaction of genes, environment, lifestyle and emotional factors. The body 

mass index (BMI) is recommended for the classification of obesity in population level 

and in clinical practice – BMI is estimated by the ratio between the weight and height, 

and is expressed in kg/m². Treatment with dietary guidance, programming of physical 

activity and behavioral modification, constitute its main pillars. It is expected that the 

intervention project in the basic health attention can be able to improve patients' 

health, through prevention or reduction of complications coming from weight loss, 

through educational actions, adoption of healthy eating habits and regular practice of 

physical activity. 

 

Key words: Obesity. Body mass index. Family health strategy. Primary health care.  

Life style.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves informações sobre o município de Ituiutaba 

Ituiutaba é um município do interior do estado de Minas Gerais, Região 

Sudeste do país. Está localizado no pontal do Triângulo Mineiro, no Planalto Central 

do Brasil. Sua população, de acordo com a Estimativa Populacional do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016 é de 103.945 mil habitantes 

(BRASIL, 2017b). É considerada nobre e estrategicamente privilegiada, pois é 

passagem quase que obrigatória entre o Centro-Oeste e o Sul-Sudeste do País. O 

crescimento nas últimas décadas não foi acompanhado do correspondente 

crescimento econômico e principalmente social.  

O clima da cidade é classificado como de tropical de altitude. Apresenta 

grandes precipitações de chuva nos meses de outubro a março. O restante do ano é 

caracterizado pela seca. 

A cidade é um polo regional, atendendo, com serviços variados, a região do 

Pontal do Triângulo Mineiro. Tem no agronegócio (agricultura da soja e milho e 

pecuária de corte e leite) e na prestação de serviços (comércio variado, advocacia, 

assessoria e consultoria de informática, etc.) seus principais elementos e fonte de 

divisas. Em relação ao setor secundário, destacam-se: Nestlé, Syngenta Seeds, BP 

Biocombustíveis, Frigorífico JBS, Canto de Minas, Laticínios Baduy, entre outras 

(PORTAL ITUIUTABA, 2016). 

Foi considerada, nas décadas de 1950 e 1960, a capital do arroz, mas após 

mudanças nas atividades produtivas locais, perdeu o status que havia adquirido e 

iniciou um período de desaceleração do ritmo de crescimento.  

A cidade teve um grande crescimento horizontal com a construção de casas 

através de programas habitacionais governamentais e melhoria nos índices de 

saneamento básico, no entanto com os baixos índices de novas ofertas de trabalho, 

o desemprego aumentou principalmente em relação aos imigrantes nordestinos que 

vieram na esperança uma vida melhor.  

O setor educacional conta com escolas de ensino fundamental (1º a 9º ano), 

ensino médio (10º a 12º ano) e quatro universidades: Faculdade do Triângulo 

Mineiro (FTM), Universidade Norte do Paraná - EAD (UNOPAR), Universidade do 
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Estado de Minas Gerais (UEMG), Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - 

campus Ituiutaba, que recebe o nome de Faculdade de Ciências Integradas do 

Pontal (FACIP). O número de universidades tem atraído grande número de 

estudantes da região e também de outros estados (PORTAL ITUIUTABA, 2016). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

Ituiutaba é sede da microrregião e na área da saúde é referência para 

consultas e exames de média complexidade, atendimento de urgência e emergência 

e o cuidado hospitalar. Atendimentos de alta complexidade são encaminhados para 

municípios de referência, como a cidade de Uberlândia. 

Existe um Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS – Pontal) entre várias 

cidades da região para realização de exames de imagem. 

Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB, 2016), a 

cidade possui hoje onze equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família PSF 5 – Novo Horizonte, seu 

território e sua população. 

 

O PSF 5 – Novo Horizonte abrange os seguintes bairros: Novo Horizonte, 

Universitário, Centro, Ipiranga e Camargo. Nele estão cadastradas 4.003 pessoas e 

com o surgimento de um novo bairro, o Nadime Derze, próximo à unidade, e que 

ainda não possuiu uma USF, estamos atendendo mais quinhentas famílias.  

A comunidade é totalmente localizada na zona urbana e possui fácil acesso 

ao centro da cidade, com transporte coletivo passando de hora em hora. 

Praticamente todas as ruas e avenidas são asfaltadas. As casas possuem 100% de 

serviço de água, esgoto e energia elétrica. A coleta de lixo ocorre três vezes por 

semana.  

Na comunidade estão localizados: escolas públicas, faculdades, 

Conservatório Estadual de Música, creche Maria José Fratari, Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) e Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS), lojas e supermercados. Possui área de lazer como praças e pista de 

caminhada. Possui igrejas e padres que auxiliam muito nos trabalhos comunitários. 

A Unidade de Saúde do PSF 5 – Novo Horizonte, que abriga uma Equipe de 

Saúde da Família (ESF), foi inaugurada há cerca de quinze anos. É uma casa 
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alugada, adaptada para ser uma unidade de saúde. A casa é antiga, e em estado 

ruim de conservação. Todas as reformas que precisaram ser feitas foram pagas pela 

enfermeira pelo médico que atuou 14 anos na unidade e com ajuda de pessoas da 

comunidade. 

Sua área é inadequada considerando a demanda e a população atendida 

(4.003 pessoas cadastradas e mais 500 famílias do Nadime Derze). A ventilação da 

casa é inadequada, no meu consultório, por exemplo, bate todo o sol da tarde. Não 

existe sala de reuniões, razão pela qual a equipe utiliza a cozinha, que possui uma 

mesa grande para comportar todos da unidade. Não existe sala de pré-consulta e de 

nebulização. Faltam medicações de emergência, material para curativos e pequenos 

procedimentos e, muitas vezes, fitas de glicosímetro e lancetas. 

As reuniões com os grupos de hipertensos e diabéticos são realizadas em 

vários espaços: igreja da APAE, Assembleia de Deus e em um local onde durante a 

noite funciona um bar. É interessante, pois podemos atender moradores de várias 

localidades, devido principalmente pela enorme área de abrangência da unidade. 

A Unidade de Saúde funciona das 07:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-

feira e não fecha durante o almoço. 

 

A agenda de atendimentos na unidade de saúde inclui: 

 

 Demanda espontânea – realizada nas manhãs de segunda, terça e quintas-

feiras; nos outros dias são atendidos dois pacientes conforme procura ou 

necessidade de atendimento de urgência/emergência. 

 Agendamentos – realizados nas tardes de segunda, quarta, quintas-feiras e 

nas manhãs de quarta-feira após as reuniões com os grupos de hipertensos e 

diabéticos. 

 Visitas domiciliares – realizadas nas tardes de terça-feira em conjunto com a 

enfermeira da unidade e o motorista da prefeitura. 

 Grupo hipertensos/diabéticos – realizados nas manhãs de quarta-feira para os 

pacientes portadores de hipertensão e diabetes, com sistema de rodízio (cada 

quarta-feira em um local diferente para atender todos os pontos da área de 

abrangência) e pré-determinado. Neste dia sempre é realizada uma palestra para os 

pacientes com temas diversos. São realizados com a participação da médica da 

unidade, enfermeira, fisioterapeuta e agentes comunitárias de saúde. 
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 NASF – nosso município possui o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). Nas quartas-feiras de manhã temos o atendimento da fisioterapeuta e nas 

terças-feiras à tarde revezam-se os atendimentos da psicóloga e da nutricionista. 

 Atendimento Psiquiátrico – a cada cinco semanas, nas tardes de quarta-feira, 

realizamos atendimento conjunto, eu e o Médico Psiquiatra do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de pacientes com depressão e alguns distúrbios de 

comportamento.  

 Preventivo feminino – o exame preventivo feminino do câncer de colo de útero 

é coletado pela enfermeira da unidade nas sextas-feiras. 

O trabalho da nossa equipe se divide em: atendimento da demanda 

espontânea, agendamentos, visita domiciliar, reunião com grupo de hipertensos e 

diabéticos, controle do câncer de mama e ginecológico. Nas terças e quintas- feiras 

pela manhã as ACS participam com a comunidade nas aulas de atividade física. A 

fisioterapeuta ministra todas às quartas-feiras pela manhã aulas de atividade física. 

A nutricionista também faz reuniões todas às quintas-feiras à tarde para 

acompanhamento nutricional de pacientes obesos, hipertensos e diabéticos. 

 

1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

São os seguintes os principais problemas de saúde da área adscrita ao PSF 

5, avaliados de acordo com a metodologia da estimativa rápida, primeiro passo para 

um planejamento estratégico situacional (PES) (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010; 

FARIA et al., 2009). 

 Estrutura física precária e inadequada da unidade de saúde. 

 Demora na realização de cirurgias eletivas. 

 Demora do atendimento no pronto-socorro municipal. 

 Falta de vários medicamentos na rede. 

 Grande número de pacientes portadores de doenças crônicas. 

 Grande número de pessoas jovens portadoras de obesidade. 
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1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

 

Como segundo passo para o PES – a definição de problema prioritário para 

um plano de intervenção – aplicou-se o processo de classificação, considerando-se 

a importância do problema, a urgência em sua resolução e a capacidade do 

proponente do plano, junto com a equipe de Saúde da Família, em enfrentá-lo, 

minimizando ou eliminando suas causas e efeitos (FARIA et al., 2009). 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família 5, Unidade 

Básica de Saúde Novo Horizonte, município de Ituiutaba, estado de Minas 

Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Estrutura física precária e 

inadequada da unidade 

Alta 5 Fora 3 

Demora na realização das 

cirurgias eletivas 

Alta 4 Fora 5 

Demora do atendimento no 

pronto-socorro municipal 

Alta 4 Fora 5 

Falta de vários 

medicamentos na rede 

Alta 5 Fora 4 

Grande número de 

pacientes portadores de 

doenças crônicas 

Média 5 Parcial 2 

Grande número de 

pessoas maiores de 20 

anos portadoras de 

obesidade 

Alta 7           Parcial 1 

Fonte: (FARIA et al., 2009) 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

Por isso identificamos e elegemos como prioritário, entre os problemas de 

saúde do território (passo 2), o grande número de pessoas maiores de vinte anos 

portadoras de obesidade e as consequências trazidas por essa  patologia.
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A atenção básica de saúde é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

das ações de incentivo e apoio à adoção de hábitos alimentares saudáveis e à 

prática regular da atividade física (BRASIL, 2006). 

Considera-se que a prevalência da obesidade tem crescido rapidamente e 

representa um dos principais desafios de saúde pública neste início de século e, 

devido ao grande número de pacientes obesos com vinte anos e/ou mais 

cadastrados na Unidade de Saúde da Família (USF) 5 – Novo Horizonte, 

propusemos iniciar um plano de intervenção para a redução do número de pacientes 

obesos na área da Equipe de Saúde da Família do Novo Horizonte em Ituiutaba – 

MG. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Propor um Plano de Intervenção para redução do número de pessoas obesas 

iguais e maiores de vinte anos na área da Equipe de Saúde da Família 5, do bairro 

Novo Horizonte, em Ituiutaba – Minas Gerais. 

 

Objetivos específicos 

1. Propor ações para hábitos e estilos de vida adequados da população com 

vinte anos e/ou mais e índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 30 

kg/m². 

2. Propor ações para aumentar o nível de informação da comunidade sobre 

os riscos causados pela obesidade. 

3. Propor ações de organização / adequação da estrutura do serviço de 

saúde. 

4. Propor processo de trabalho da equipe de saúde adequado para enfrentar 

o problema. 
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4 METODOLOGIA  

 

O estudo contemplou um levantamento bibliográfico na base de  dados da 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, no idioma 

português e inglês, em sua maioria referente ao período de 2000 a 2016, com os 

descritores de busca: obesidade, índice de massa corporal, Estratégia Saúde da 

Família, Atenção Primária à Saúde, estilo de vida. Também foram consultados 

programas e protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de 

Saúde.  

Para desenvolvermos nosso projeto de intervenção foi definido como clientela 

preferencial um grupo de pessoas obesas maiores de vinte anos de ambos os sexos 

que apresentassem o Índice de Massa Corporal maior ou igual a 30 kg/m². 

Propõe-se um plano de intervenção a ser realizado com o auxílio das agentes 

comunitárias de saúde (ACS), da enfermeira e da técnica de enfermagem da 

Unidade de Saúde da Família (USF), através de convites entregues no domicílio, e 

fixação de cartazes na USF e espalhados em pontos estratégicos da comunidade 

(escolas, igrejas, comércios, etc.) chamando a população para participar do projeto e 

ainda, diretamente, pela autora desse trabalho, médica da unidade, durante as 

consultas. 

Para a elaboração deste trabalho foi aplicado o método do Planejamento 

Estratégico Situacional / Estimativa rápida, para determinar o problema prioritário, os 

nós críticos e as ações, de acordo com Planejamento e avaliação das ações em 

saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017). Para o embasamento conceitual foi 

consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon, documentos de órgãos 

públicos (ministérios, secretarias, etc.) e outras fontes de busca para revisão 

bibliográfica. Para a redação do texto, as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e orientações Iniciação à metodologia: Trabalho de 

Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017). Para a definição 

das palavras-chave e key words, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

disponíveis em http://decs.bvs.br/P/decsweb2015.htm. 

 



20 
 

  

A partir daí realizaremos seis reuniões periódicas mensais com apoio da 

Equipe de Saúde da Família – 5 – Novo Horizonte, apoio da nutricionista, psicóloga 

e fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 As reuniões serão realizadas na área externa e coberta da Igreja de São 

Sebastião que fica localizada próxima à unidade, uma vez que na própria unidade 

não possuímos espaço para tal. Propõe-se que tenham duração de duas horas e 

durante as mesmas faremos a entrega de cardápios alimentares, medidas do peso 

corporal, medidas da estatura e cálculo do IMC.  

Durante as reuniões, realizaremos seis palestras, que serão ministradas por 

profissionais diferentes, de acordo com o tema, a saber: 

• 1ª reunião – Profissional: médica; Tema: Conceito e classificação de 

obesidade; 

• 2ª reunião – Profissional: médica; Tema: Obesidade e comorbidades; 

• 3ª reunião – Profissional: nutricionista; Tema: Adoção de hábitos alimentares 

saudáveis; 

• 4ª reunião – Profissional: fisioterapeuta; Tema: Importância da prática regular 

de atividade física; 

• 5ª reunião – Profissional: psicóloga; Tema: Terapia cognitivo-comportamental 

do paciente obeso; 

• 6ª reunião – Profissionais: médica, nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga; 

Tema: Importância da equipe multiprofissional no tratamento da obesidade. 

Durante as palestras das reuniões procuraremos mostrar vídeos e fotos 

relacionados ao tema proposto. Também serão anotados em cada reunião: o nome 

do paciente, a presença na reunião e as medidas do peso corporal e estatura em um 

caderno específico. Os pacientes também serão incentivados a participar da 

atividade física realizada toda quarta-feira pela fisioterapeuta do NASF e da reunião 

com a nutricionista também do NASF, toda quinta-feira. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Obesidade: aspectos gerais 

 

A prevalência da obesidade tem crescido rapidamente e representa um dos 

principais desafios de saúde pública neste início de século. Suas complicações 

incluem o diabetes mellitus tipo 2, a hipercolesterolemia, a hipertensão arterial, 

doenças cardiovasculares, apneia do sono, problemas psicossociais, doenças 

ortopédicas e diversos tipos de câncer (COUTINHO, 2007). 

 

Em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a atenção básica é a porta de entrada do usuário no sistema. 
Por estar inserida próxima à comunidade, tem maior poder de 
compreensão de sua dinâmica social, tornando-se local privilegiado 
de atuação na promoção de saúde e no enfrentamento de excesso 
de peso que acomete o indivíduo, as famílias e a população 
(BRASIL, 2006, p.9). 
 

A atenção básica de saúde é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

das ações de incentivo e apoio à adoção de hábitos alimentares saudáveis e à 

prática regular da atividade física (BRASIL, 2006). 

O panorama mundial e brasileiro de doenças crônicas não transmissíveis tem 

se revelado como um novo desafio para a saúde pública (BRASIL, 2006). 

 

 A complexidade do perfil nutricional que ora se desenha no Brasil 
revela a importância de um modelo de atenção à saúde que 
incorpore definitivamente ações de promoção da saúde, prevenção e 
tratamento de doenças crônicas não transmissíveis (NEIVA et al., 
2010, p. 40).  
  

O sobrepeso e a obesidade desenvolveram de forma prevalente nos últimos 

30 anos. Em relação ao estudo de surtos de doenças, destaca-se a obesidade no 

grupo das crônicas não transmissíveis Trata-se de uma doença considerada  

também fator de risco para outras doenças deste grupo, como a hipertensão e o 

diabetes (BRASIL, 2006). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006, p.9) 

[...] a prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são 

importantes aspectos para a promoção da saúde e redução de 
morbimortalidade, não só por ser um fator de risco importante para 
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outras doenças, mas também por interferir na duração e qualidade 
de vida, e ainda ter implicações diretas na aceitação social dos 
indivíduos quando excluídos da estética difundida pela sociedade 

contemporânea. 
 

Para que o paciente obeso possa ser tratado ou, antes disso, para que a 

obesidade ou mesmo o sobrepeso possam ser prevenidos, o estado do peso do 

paciente precisa ser reconhecido. “A interação com o não especialista, o clínico 

geral, ou o especialista de outras áreas deve avaliar a condição do peso do 

paciente” para determinar se há sobrepeso ou obesidade com a finalidade de 

aprofundar a avaliação e o tratamento (MANCINI, 2016, p.15). 

 

5.2 Conceito e classificação de obesidade 

 
Obesidade e sobrepeso, que na maioria das vezes são utilizados 
como sinônimos são conceitos distintos. Sobrepeso significa um 
aumento exclusivo de peso, enquanto obesidade representa o 
aumento da adiposidade corporal, ou seja, obesidade é uma doença 
crônica, que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura com 
comprometimento da saúde (POPKIN et al., 1993 apud TARDIDO E 
FALCÃO, 2006, p.119). 

 

A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, resultando da interação 

de genes, ambiente, estilos de vida e fatores emocionais (MANCINI, 2016). 

Segundo Coutinho (2007, p. s/n), “as mudanças de comportamento alimentar 

e os hábitos de vida sedentários atuando sobre genes de susceptibilidade sejam o 

determinante principal do crescimento da obesidade no mundo”. Dessa forma, 

possivelmente, a obesidade resulte tanto de diversos genes quanto de um ambiente 

obesogênico. 

A base da doença é o processo indesejável do balanço energético 
positivo, resultando em ganho de peso. No entanto, a obesidade é 
definida em termos de excesso de peso. O índice de massa corporal 
(IMC) é o índice recomendado para a medida da obesidade em nível 
populacional e na prática clínica. Este índice é estimado pela relação 
entre o peso e a estatura, e expresso em kg/m² (ANJOS, 1992, apud 
BRASIL, 2006, p.22). 

 

Na população brasileira, tem-se utilizado a tabela proposta pela OMS para 

classificação de sobrepeso e obesidade. 



23 
 

  

Quadro 2 - Classificação internacional da obesidade segundo o índice de 

massa corporal (IMC) e risco de doença (Organização Mundial da Saúde)  

IMC Classificação Grau / Classe Risco de doença 

<18,5 Magro ou baixo peso 0 Normal ou elevado 

18,5-24,9 Normal ou eutrófico 0 Normal 

25-29,9 Sobrepeso ou pré-obeso 0 Pouco elevado 

30-34,9 Obesidade I Elevado 

35-39,9 Obesidade II Muito elevado 

≥40,0 Obesidade grave III Muitíssimo elevado 

Fonte: Organização Mundial de Saúde (2000). 

 

Além do grau do excesso de gordura, a sua distribuição regional no 
corpo interfere nos riscos associados ao excesso de peso. O 
excesso de gordura abdominal representa maior risco do que o 
excesso de gordura corporal por si só. Esta situação é definida como 
obesidade androide, ao passo que a distribuição mais igual e 
periférica é definida como distribuição ginecoide, com menores 
implicações à saúde do indivíduo (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 1998 apud BRASIL, 2006, p.22). 

 

A obesidade integra o grupo de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis (DANTs). As DANTs podem ser caracterizadas por 
doenças com história natural prolongada, múltiplos fatores de risco, 
interação de fatores etiológicos, especificidade de causa 
desconhecida, ausência de participação ou participação polêmica de 
microrganismos entre os determinantes, longo período de latência, 
longo curso assintomático, curso clínico em geral lento, prolongado e 
permanente, manifestações clínicas com períodos de remissão e de 
exacerbação, lesões celulares irreversíveis e evolução para 
diferentes graus de incapacidade ou para a morte (PINHEIRO, 2004 
apud BRASIL, 2006, p.22). 

 

5.3 Promoção da saúde: alimentação saudável e atividade física 

 

A promoção da saúde pode ser definida como o processo de 
envolvimento da comunidade para atuar na melhoria da sua 
qualidade de vida, incluindo uma maior participação no controle 
deste processo. Os indivíduos e grupos devem saber identificar 
aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o 
meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida 
e não como um objeto de viver (BRASIL, 1999 apud BRASIL, 2006, 
p.11). 
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O tratamento dietético é mais bem sucedido quando aliado a um programa de 

modificação comportamental que envolva aumento no gasto energético, 

promovendo um balanço energético negativo. Para o sucesso do tratamento 

dietético, devem-se manter mudanças na alimentação por toda a vida. Dietas muito 

restritivas, artificiais e rígidas não são sustentáveis, embora possam ser usadas por 

um período limitado de tempo. Um planejamento alimentar mais flexível, que objetive 

reeducação, geralmente obtém mais sucesso, devendo considerar, além da 

quantidade de calorias, as preferências alimentares do paciente, o aspecto 

financeiro, o estilo de vida e o requerimento energético para a manutenção da saúde 

(MANCINI, 2016).  

Vale destacar, também, as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde para a prevenção da obesidade e de outras doenças associadas à 

alimentação, no atual contexto de aumento de consumo de produtos industrializados 

e diminuição de consumo de alimentos in natura ou minimamente processados 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003 apud BRASIL, 2006, p.16).  

 buscar o balanço energético e o peso saudável; 

 limitar o consumo de gorduras; 

 aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, cereais integrais e        

oleaginosas (amêndoas, castanhas etc.);  

 limitar o consumo de açúcares livres; 

 limitar o consumo de sal (sódio) de todas as fontes e assegurar que o sal 

seja iodado. 

 

O contato frequente entre o médico, ou o nutricionista e o paciente e o tempo 

dispendido com o paciente auxiliam muito na perda e na manutenção do peso 

perdido. 

A prática regular de atividades físicas proporciona uma série de 
benefícios, como por exemplo: aumenta a autoestima e o bem-estar, 
alivia o estresse, estimula o convívio social, melhora a força 
muscular, contribui para o fortalecimento dos ossos e para o pleno 
funcionamento do sistema imunológico. Além disso, é um importante 
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fator de proteção contra a obesidade, o diabetes, as doenças 
cardiovasculares, alguns tipos de câncer e alguns transtornos 
mentais (BRASIL, 2001). Portanto, promover a atividade física é uma 
ação prioritária na promoção de hábitos saudáveis (BRASI, 2006, 
p.16). 

 

Alguns estudos demonstram que o controle de peso e aumento da atividade 

física diminui a resistência à insulina, diminuindo as chances de se desenvolver o 

diabetes mellitus. A prática de atividades físicas regulares promove um aumento do 

turnover da insulina por maior captação hepática e melhor sensibilidade dos 

receptores periféricos. Além disso, a prática de atividade física, associada à dieta, 

melhora o perfil lipídico de indivíduos em risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. (OHIDA et.al., 1989, apud TARDIDO e FALCÃO, 2006). 

 

 

5.4 Obesidade e comorbidades 

A obesidade é um dos fatores de risco mais importantes para outras 
doenças não transmissíveis, com destaque especial para as 
cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Muitos estudos 
demonstram que obesos morrem relativamente mais de doenças do 
aparelho circulatório, principalmente de acidente vascular-cerebral e 
infarto agudo do miocárdio, que indivíduos com peso adequado 
(FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES 
OBESIDAD, 1998; FRANCISCHI, 2000. Apud BRASIL, 2006, p.26). 

 

Segundo Mancini (2001), vários distúrbios fisiopatológicos são causados pela 

obesidade, principalmente nas pessoas com IMC acima de 30 kg/m2. Podem ser 

citados os distúrbios cardiovasculares (hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia 

ventricular esquerda com ou sem insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, 

trombose venosa profunda, entre outros), distúrbios endócrinos (diabetes mellitus 

tipo II, dislipidemia, hipotireoidismo, infertilidade e outros), distúrbios respiratórios 

(apneia obstrutiva do sono, síndrome da hipoventilação, doença pulmonar restritiva).  

A obesidade ainda pode gerar disfunções gastrointestinais, como 
hérnia de hiato e colecistite; distúrbios dermatológicos, como estrias 
e papilomas; distúrbios geniturinários, como anovulação e problemas 
gestacionais; distúrbios músculos-esqueléticos, como osteoartrose e 
defeitos posturais; neoplasias, como câncer de mama ou próstata; 
distúrbios psicossociais, como sentimento de inferioridade e 
isolamento social; e outras implicações, como o aumento do risco 
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cirúrgico e anestésico e também a diminuição da agilidade física 
(TAVARES; NUNES; SANTOS, 2010, p. 361). 

 
 

A morbimortalidade relacionada à obesidade vem aumentando de forma 

alarmante, principalmente quando o IMC situa-se em pelo menos 30 kg/m2 e o risco 

de morte prematura duplica acima de 35 kg/m² (COUTINHO e BENCHIMOL, 2006 

apud TAVARES; SANTOS; NUNES, 2010). 

 A obesidade grau III (> 40 kg/m2) é das doenças que mais matam no mundo. 

Na América Latina, aproximadamente 200 mil pessoas morrem, anualmente, em 

decorrência das comorbidades relacionadas à obesidade. A taxa de mortalidade 

para esses obesos (> 40 kg/m2) é 12 vezes mais alta entre homens de 25 a 40 anos, 

quando comparada à de pessoas de peso normal (ENGEL et al., 2003 apud 

TAVARES; SANTOS; NUNES, 2010). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

atenção básica é a porta de entrada do usuário no sistema. Por estar inserida 

próxima à comunidade, tem maior poder de compreensão de sua dinâmica social, 

tornando-se local privilegiado de atuação na promoção de saúde e no enfrentamento 

de excesso de peso que acomete o indivíduo, as famílias e a população. 

No PSF-5 – Novo Horizonte, constatamos que existe um grande número de 

pacientes portadores de doenças crônicas, chamando atenção principalmente o 

aumento significativo de pessoas maiores de vinte anos portadoras de obesidade. 

Por isso identificamos e elegemos como o problema prioritário em saúde do 

território o grande número de pessoas portadoras de obesidade e em virtude desse 

problema, propusemos um plano de intervenção para a redução do número de 

pacientes obesos maiores de vinte anos na área da Equipe de Saúde da Família do 

Novo Horizonte em Ituiutaba – MG.  

Para o problema priorizado pela equipe do PSF-5 – Novo Horizonte, que é o 

grande número de pessoas portadoras de obesidade registra-se uma descrição, 

explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS, FARIA, SANTOS, 2010). A 

proposta se refere ao grupo de pessoas obesas, entre homens e mulheres que 

tenham mais de vinte anos de idade e apresentem o Índice de Massa Corporal maior 

ou igual a 30 kg/m². 

O trabalho propõe o auxílio das agentes comunitárias de saúde (ACS) e da 

enfermeira da Unidade de Saúde da Família (USF), bem como através de convites 

entregues no domicílio e cartazes espalhados pela comunidade chamando a 

população para participar do projeto.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Como terceiro passo para o planejamento de intervenção, considera-se que a 

prevalência da obesidade tem crescido rapidamente e representa um dos principais 

desafios de saúde pública neste início de século e, devido ao grande número de 

pacientes obesos cadastrados na nossa unidade de saúde, elegemos a obesidade 
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como a prioridade no nosso território de atuação, baseado em nossa observação 

cotidiana nas consultas e contatos com as pessoas que buscam a unidade. 

A atenção básica de saúde é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

das ações de incentivo e apoio à adoção de hábitos alimentares saudáveis e à 

prática regular da atividade física.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

Como quarto passo para o plano de ação, podemos afirmar que no nível local, 

como em bases nacionais e internacionais, a causa da obesidade é complexa e 

multifatorial, resultando da interação de genes, ambiente, estilos de vida e fatores 

emocionais. A base da doença é o processo indesejável do balanço energético 

positivo, resultando em ganho de peso. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Como quinto passo para uma intervenção sobre o problema prioritário – 

grande número de pessoas maiores de vinte anos portadoras de obesidade – e de 

acordo com o planejamento estratégico situacional, é necessário definir os “nós 

críticos”, ou seja, os problemas intermediários que, atenuados ou resolvidos, 

contribuam efetivamente para a solução do problema definido como prioritário. Para 

cada um desses nós críticos deverá ser proposto um projeto, ou ações específicas. 

Foram definidos como nós críticos: 

1. Hábitos e estilos de vida inadequados. 

2. Baixo nível de informação dos pacientes da comunidade. 

3. Estrutura do serviço de saúde inadequado. 

4. Processo de trabalho da equipe de Saúde da Família inadequado para 

enfrentar o problema.  

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema da 

obesidade estão detalhados nos quadros 3 a 6, a seguir:  
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Quadro 3 - As operações sobre o “nó crítico 1” (Hábitos e estilos de vida 

inadequados), relacionado ao problema prioritário – grande número de 

pessoas com 20 e/ou mais anos portadoras de obesidade –, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família PSF-5 – Novo Horizonte, no 

município de Ituiutaba, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida inadequados. 

Operação / Projeto + Saúde / Modificar hábitos e estilo de vida da população com índice de 

Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 30 kg/m². 

Resultados esperados  Melhora dos padrões alimentares. Hábitos alimentares saudáveis para o 

paciente e família; 

 Estilos de vida adequados; 

 Pacientes controlados em relação à hipertensão, diabetes e 

hiperlipidemia.  

Produtos esperados Cadastro atualizado de clientes potenciais; 

Reuniões com a comunidade, em geral; 

Grupo operativo com clientela potencial; 

Grupos instituídos para prática regular de atividade física; 

Agendamento programado para pessoas com excesso de peso, 

obesidade, hipertensão arterial e diabetes. 

Recursos necessários  Organizacional: local das reuniões, mobilização da população; 

 Cognitivo: equipe de saúde com boa informação e conhecimento sobre 

obesidade; 

 Político: parceria com clubes, academias; 

 Financeiro: recurso para impressos: cartilhas, cardápios, audiovisuais. 

Recursos críticos  Político: obter a parceria com clubes, academias de educação física ou 

profissional do NASF; 

 Financeiro: recurso para impressos: cartilhas, cardápios, audiovisuais. 

Controle dos recursos 

críticos (Ator que controla 

/ Motivação) 

 Secretário municipal da saúde: Favorável; 

 Gestor da Unidade Básica: Favorável.  

Ações estratégicas Obter a participação da equipe de saúde e da comunidade. 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

Equipe de Saúde da Família da unidade. 

Prazo Um mês para apresentar o projeto e dois meses para início das 

atividades. Avaliação bimensal das ações e resultados parciais, e 

replanejamento. 
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Quadro 4 - As operações sobre o “nó crítico 2” (Baixo nível de informação dos 

pacientes da comunidade), relacionado ao problema prioritário –  grande 

número de pessoas com 20 e/ou mais anos portadoras de obesidade –, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família PSF-5 – Novo 

Horizonte, no município de Ituiutaba, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2  Baixo nível de informação dos pacientes da comunidade. 

Operação/projeto Saber +: Aumentar o nível de informação da população sobre os 

riscos causados pela obesidade. 

Resultados esperados População mais informada sobre os riscos causados pela obesidade, 

como: hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. 

Produtos esperados  Avaliação do nível de informação da população;  

Participação em reuniões educativas com equipe multiprofissional; 

Campanha educativa nas escolas, igrejas e na USF. 

Recursos necessários Organizacional: local das reuniões; 

Cognitivo: informação e conhecimento; 

Político: parceria com o setor de educação e igrejas; 

Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

Recursos críticos Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos educativos. 

Controle dos recursos 

críticos (Ator que controla / 

Motivação) 

Secretário municipal da educação: favorável; 

Secretário municipal da saúde: favorável 

Responsável Equipe de Saúde da Família da unidade. 

Prazo Dois meses para iniciar a atividade de acompanhamento mensal. 
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Quadro 5 - As operações sobre o “nó crítico 3” (Estrutura do serviço de saúde 

inadequado), relacionado ao problema prioritário – grande número de pessoas 

com 20 e/ou mais anos portadoras de obesidade –, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família PSF-5 – Novo Horizonte, no 

município de Ituiutaba, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 3 Estrutura do serviço de saúde inadequado. 

Operação/projeto Cuidar melhor da estrutura do serviço para o atendimento de pessoas 

obesas. 

Resultados esperados Garantia de medicamentos e exames periódicos; 

Garantia de acompanhamento médico e nutricional. 

Produtos esperados Capacitação de pessoas; 

Compra de medicamentos; 

Avaliação médica e nutricional periódica. 

Recursos necessários Organizacional: estrutura da unidade de saúde;       

Cognitivo: elaboração, adequação; 

Político: recursos para estrutura do serviço; 

Financeiro: aumento na oferta de medicamentos e exames. 

Recursos críticos Organizacional: estrutura da unidade de saúde; 

Político: recursos para estrutura do serviço; 

Financeiro: aumento na oferta de medicamentos e exames. 

Controle dos recursos 

críticos (Ator que controla / 

Motivação) 

Secretário municipal da saúde: Favorável; 

Prefeito Municipal + Secretário municipal da saúde: Favorável; 

Ministério da Saúde + Prefeito Municipal + Secretário da saúde: 

Indiferente. 

Ações estratégicas Apresentar o projeto de estruturação da rede. 

Responsável Médica 

Enfermeira 

Nutricionista 

Prazo Três meses para a apresentação do projeto; 

Dois meses para capacitação do pessoal; 

Quatro meses para aprovação e liberação de recursos; 

Avaliação médica e nutricional mensal. 
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Quadro 6 - As operações sobre o “nó crítico 4” (Processo de trabalho da 

equipe de Saúde da Família inadequado para enfrentar o problema), 

relacionado ao problema prioritário – grande número de pessoas com 20 e/ou 

mais anos portadoras de obesidade –, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família PSF-5 – Novo Horizonte, no município de Ituiutaba, 

estado de Minas Gerais 

Nó crítico Processo de trabalho da equipe de Saúde da Família inadequado para 

enfrentar o problema. 

Operação/Projeto Linha de cuidado / implantar a linha de cuidado para paciente 

obesos, incluindo os mecanismos de referência e contrarreferência. 

Resultados esperados Cobertura de maior porcentagem de pessoas obesas da comunidade 

Produtos esperados Linha de cuidado do paciente obeso com 100% de cobertura: 

implantação de protocolos;  capacitação de profissionais; gestão de 

linha de cuidado. 

Recursos necessários Organizacional: adequação de fluxos; 

Cognitivos: elaboração de adequação e conhecimento; 

Político: articulação entre os setores de saúde e adesão dos 

profissionais; 

Financeiro: capacitação dos profissionais. 

Recursos críticos Político: articulação entre os setores de saúde e adesão dos 

profissionais; 

Financeiro: capacitação dos profissionais. 

Controle dos recursos 

críticos (Ator que controla / 

Motivação) 

Secretário municipal da saúde: Favorável; 

Secretário da municipal saúde + Secretário municipal da educação: 

Favorável. 

Responsável Médica 

Enfermeira 

Prazo Início em dois meses e finalização em seis meses. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se, portanto, que o plano de intervenção possa melhorar a saúde dos 

pacientes através da prevenção ou da melhora das complicações relacionadas com 

a perda de peso. Embora a perda de peso seja importante, não se deve ter o foco do 

tratamento na perda de peso corporal, por si só. Dieta, atividade física e modificação 

comportamental devem ser incluídas em todo tratamento da obesidade. 

Deve também procurar a obtenção de mais conscientização da equipe de 

saúde envolvida no processo terapêutico de obesos sobre a importância da 

assistência multidisciplinar, buscando a melhora física, psíquica e social, visando a 

aprimorar e melhorar a qualidade da assistência oferecida. 
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